Jídelní lístek
Hostovice 74
530 02 Pardubice, ČR

Po 18.01.

3. týden: 18.01. - 22.01.2021
Polévka z hlávkového zelí (1,6,7,9)

I.

600/5g

Provensálské kuřecí stehýnko, rýže, ozdoba (1,6,7) (-)

II.

470g

Fusilli s drcenými rajčaty a vepřovou panenkou sypané sýrem (1,7)
(těstoviny vřetena, vepřové maso, drcená rajčata, sýr mozzarella a eidam, česnek, oregano, bazalka)

III. 390g
Út 19.01.

Kachní jatýrka na bylinkách a smetaně, americké brambory (1,6,7)
Uzená polévka s kroupami (1,6,9)

I.

530g

Slepice na paprice, těstoviny (1,6,7)

II.

560g

Pomalu pečená krkovička, špenát, chlupatý knedlík (1,3,9)

III. 480g

Srbské rizoto s hovězím masem sypané sýrem, okurek (7)
(hovězí maso, paprikové lusky, cibule, kečup, slanina)

St 20.01.
I.

480/150g

II.

430g

Pórková polévka s vejci (1,3,6,7,9)
Chalupářský řízek, bramborová kaše, mrkvový salát (1,3,7) (-)
(mleté vepřové a uzené maso obalené v bramborákovém těstíčku)

Lesnická roštěná, houskový knedlík (1,3)
(hovězí maso, žampiony, hrášek)

III. 400g
Čt 21.01.
I.

450g

II.

450g

III.

380g

Penne ve smetanové omáčce s kousky lososa (1,3,4,7)
Fazolová polévka se slaninou (1,6,7,9)
Vosí hnízdo s hořčicí a cibulí, brambor (1,3,9,10)
(hovězí závitek plněný vejcem)

Kuřecí na červeném kari s kokosovým mlékem, jasmínová rýže ((rýže 200g) (1,4,7,9))
OSTRÉ!!! (kuřecí maso, kokosové mléko, baby mrkev, řapíkatý celer, kari pasta, chilli, rybí omáčka)

Pá 22.01.
I.

430g

Palačinky s ovocnou náplní (1,3,7,12)
Hovězí polévka s masem a těstovinami (1,6,7,9)
Hovězí maso se šípkovou omáčkou, houskový knedlík (1,3,7,9)
(hovězí maso, šípkový džem, kořenová zelenina, slanina, červené víno, citron, skořice, nové koření)

II.

510g

P III. 430/60g

Smažený sýr se šunkou, brambor, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Minutkový guláš z vepřové panenky, rýže basmati, obloha ((rýže 200g)(1,6,9,10)) (-)
(vepřové maso, kečup, žampiony, uzenina, sójová omáčka, worcester, marináda barbecue)

Z - zdravá kuchyně, P - příplatkové jídlo

Změna jídelníčku vyhrazena!

Pokrmy obsahují alergeny, viz číselné označení. Podrobné informace o složení pokrmu a výskytu konkrétních alergenů v
pokrmu naleznete na www.days.cz /heslo 3d32a957/, případně volejte na níže uvedené číslo.
objednávky: obedy@days.cz, +420 466 951 572, 739 625 446, info alergeny: +420 466 951 571

www.days.cz

